Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l’òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Maria Teresa Palau Miñana

Barcelona, 16 de juliol de 1967

Càrrec actual

Cap de la Secció de Recursos Econòmics i Contractació del Servei de Gestió de la Direcció General
d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Departament de Cultura
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

Llicenciada en Filologia Anglo-germànica (anglès)
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)

-Tècnic superior del Servei de Gestió de la Direcció General del Patrimoni Cultural (10/06/9231/01/98)
- Cap de la Secció de Gestió del Patrimoni Escrit, Documental i Etnogràfic (e.f) del Servei de Gestió
de la D.G. del Patrimoni Cultural (01/02/98-22/03/04)
- Cap de la Secció de Gestió del Patrimoni Escrit, Documental i Etnogràfic del Servei de Gestió de la
D.G. del Patrimoni Cultural (23/03/04-28/02/05)
- Cap de la Secció de Recursos Econòmics i Contractació del Servei de Gestió de la D.G d'Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni (des de l'1 de març de 2005)
Informació addicional
Altra informació rellevant

Localitat i data

Barcelona, 18 de juliol de 2016
Signatura

RI037R0136
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1. Aquesta informació es farà pública en compliment de l’article 9.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s’hi incorporen.
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